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THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Thứ Hai – Thứ Sáu 
6:30 tối: Kinh Thần Vụ & Chầu Thánh Thể 
7:00 tối: Thánh Lễ 
Thứ Bảy 
3:00 Trưa: Kính Lòng Thương Xót Chúa 
 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 
 

Thứ Bảy- 7:00 tối: Lễ Vọng Chúa Nhật 
Chúa Nhật - 7:30, 9:00, và 11:00 sáng 
 

BÍ TÍCH HÒA GỈAI 
Thứ Bảy: 6:30-7:00 tối 
Nếu cần ngoài giờ trên, xin liên lạc đến 
văn phòng giáo xứ. 
 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI & 
RỬA TỘI 

Xin liên lạc Cha Sở hoặc Cha Phó: 
 Rửa tội - trước 3 tuần 
 Hôn phối - trước 6 tháng 

 
 Cha Sở:  ĐaMinh Vũ Ngọc An 

(301) 622-4895 ext. 2 
 Cha Phó:  Phaolô Trần Xuân Tâm 

(301) 622-4895 ext. 3 
 Phó Tế:  G.B. Nguyễn Văn Hương 

Văn Phòng GX: 9 – 11am, Chúa Nhật 
(301) 972-2838 

 

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ 
 

 Chánh Hội Đồng 
A. Nguyễn M.Hoàng (301) 368-3561  

 Phó Hội Đồng 
A. Nguyễn Xuân Huy (301) 408-1863 

 Tổng Thư Ký 
C. Phạm Nguyễn Mai Thảo 
(240) 463-5802 

 Ban Phụng Vụ 
A. Bùi Văn Thư (301) 593-5191 

 Ban Xã Hội 
A. Lê Văn Yên (301) 933-1393 

 Ca Đoàn 
A. Nguyễn Thanh Nguyên 
(703) 508 -5109 

 Thiếu Nhi Thánh Thể 
A. Vũ Cao Lập (240) 643-5106 

 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH 
 

 Chánh Hội Đồng 
C. Nguyễn Trầm Thiên Kim 
(240) 568-6116 

 
 Chương Trình Giáo Lý 

A. Nguyễn Phương (240) 475-7715 

 Chương Trình Việt Ngữ 
A. Nguyễn Kim Sơn (301) 294-3408 
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NGUỒN SỐNG 
CÁC MỐI PHÚC LÀ 

LỐI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU  

 
Có lẽ thánh Phao-lô là người thấu hiểu nhất bài 

giảng trên núi của Chúa Giê-su.  Viết cho tín hữu 

Cô-rin-tô, Phao-lô quả quyết:  “Những gì thế gian 

cho là… điên dại, yếu kém, hèn mạt, thì Thiên Chúa 

đã chọn” (1 Cô-rin-tô 1:27,28).  Nghe bài giảng của 

Chúa Giê-su, não trạng thế gian của chúng ta khó mà 

chấp nhận được những nghịch lý của Tám Mối phúc.  

Nhưng đó lại là những điều “Thiên Chúa đã chọn” 

để chúng ta bước đi trên đường làm môn đệ Chúa 

Giê-su.  Hy vọng những gợi ý của thánh Phao-lô 

trong bài đọc Tân Ước hôm nay sẽ giúp chúng ta 

nắm được ý nghĩa đích thực lời giảng của Chúa. 

Trước hết thánh Phao-lô cho chúng ta một hình ảnh về giáo hội Cô-rin-tô:  các 

tín hữu được Chúa kêu gọi thì không khôn ngoan, quyền thế và quý phái theo 

như lối sống của người đời, nhưng họ “được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”, 

nghĩa là không những họ được sống như con cái Thiên Chúa ở đời này, mà còn 

được hiện hữu vĩnh cửu trong Chúa Ki-tô ở đời sau.  

Đúng thế, Chúa Giê-su không đặt mục đích của các Mối Phúc ở cuộc đời tạm 

này, nhưng cho đời sống mai sau.  Tại sao không chọn lựa những gì thế gian 

chọn mà lại phải chọn các Mối Phúc thiệt thòi cho chúng ta?  Chúa Giê-su đã 

trả lời rằng mục đích của các Mối phúc đều hướng về Thiên Chúa và đem lại 

lợi ích đích thực cho chúng ta.  Đó là chúng ta “được Nước Trời và Đất Hứa 

làm gia nghiệp, được Thiên Chúa ủi an và cho thỏa lòng, được Thiên Chúa xót 

thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa”.  Tất cả 

những cái “được” ấy, thế gian không bao giờ có thể đem lại cho chúng ta, có 

chăng chỉ là tạm bợ chóng qua chứ không thể bền vững.  Chỉ có những gì 

Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Ki-tô mới tồn tại muôn đời, hoặc nói 

theo thánh Phao-lô, là mới “được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”. 

Khi rao giảng các Mối phúc, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy đó là những chọn 

lựa của Thiên Chúa để thắng thế gian.  Người đã lấy sự điên rồ và nhục nhã 

của thập giá Chúa Ki-tô để chiến thắng nọc độc của tội lỗi là sự chết.  Người 

đã lấy việc Chúa Giê-su trút bỏ vinh quang để đánh bại sự kiêu căng của A-

đam xưa.  Các Mối Phúc là con đường Chúa Ki-tô đã đi để chiến thắng thế 

gian.  Giờ đây Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cùng đi với Chúa Ki-tô trên 

con đường ấy, cho nên Người đã để cho Con Một Người dạy chúng ta bài học 

về các Mối Phúc. 

Một điều nữa giải thích cho nghịch lý của các Mối Phúc là để “không phàm 

nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa”.  Tất cả các Mối Phúc đều diễn tả 

một tư thế “nghèo khó” đích thực của một con người đứng trước Đấng tạo 

dựng nên mình.  Chúng diễn tả thật sống động mối tương quan giữa chúng ta 

với Cha trên trời, Đấng sẽ ban phần thưởng cho những ai yêu mến Người hết 

lòng, hết sức, hết tâm hồn và hết trí khôn.  Chúng cũng mời gọi chúng ta kết 

hiệp với Chúa Giê-su, Đấng đã sống toàn hảo những Mối Phúc để đưa chúng 

ta về với Chúa Cha. 

 

http://cruzblanca.org/hermanoleon/sem/comunes/02-02-presentacion/presentacion08.jpg
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Sống sứ điệp Tin Mừng 

Đáp lại lời Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta làm môn đệ thực là 

khó, thì một lần nữa chúng ta cũng cảm thấy khó đáp lời mời 

gọi sống những nghịch lý của các Mối Phúc.  Não trạng thế 

gian đã quá vững vàng và ngăn cản không cho chúng ta nhìn 

xa về tương lai đời sau.  Nó cám dỗ chúng ta bám chặt lấy 

những gì mắt thấy, như giàu sang, danh vọng, sức mạnh, 

thắng được người khác, không thương xót.  Trái lại, não trạng 

của Thiên Chúa muốn “làm cho chúng ta trở nên công chính, 

thánh hóa và cứu chuộc chúng ta” để chúng ta được sống đời 

đời.  Chọn lựa đích thực phải nhắm tới điều gì là phải là tốt.  

Có ai lại chọn đồ giả thay vì đồ thật, chóng hư thay vì lâu 

bền?  Khi rao giảng các Mối Phúc, Chúa Giê-su muốn trình 

bày những đường lối chân chính của Cha Người để giúp 

chúng ta tiến về quê hương vĩnh cửu.  Dù trong cuộc đời này, 

chúng ta thường thấy những người xấu và những sự dữ có vẻ 

thắng thế, nhưng chắc chắn họ đã không thắng được trận 

chiến cuối cùng, tức cái chết sẽ đến với mọi người.  Chỉ 

những ai bước theo Đấng đã chiến thắng thần chết mới là 

những người chiến thắng cuối cùng.  Xin Chúa giúp chúng ta 

trở nên bé nhỏ để chấp nhận lối sống Người chỉ dạy chúng ta. 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 

 

TIN TRONG TUẦN 
  
LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THỜ - Chúa Nhật 

ngày 2 tháng 2, là lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ, theo 

phụng vụ của Giáo Hội, hôm đó sẽ có làm phép nến trong các 

thánh lễ hôm đó. Vậy anh chị em nào có nến muốn làm phép 

để thắp trên bàn thờ gia đình mà cầu nguyện, xin anh chị em 

đem nến theo khi dự lễ Chúa Nhật tới, dĩ nhiên bao gồm lễ 

Vọng vào chiều tối thứ Bảy (1/2). 

 

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG – Thứ Sáu tuần này ngày 7 

tháng 2 là thứ Sáu đầu tháng. Như thường lệ vào thứ 

Sáu đầu tháng, giáo xứ có thánh lễ sáng vào 8 giờ, sau đó 

là phép lành Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu, rồi 

Mình Thánh Chúa sẽ được tôn thờ trong thinh lặng suốt ngày 

cho đến 6 giờ chiều thì có kinh chiều phụng vụ và phép 

lành Mình Thánh Chúa kết thúc. 6 giờ 30 chiều Đi Đàng 

Thánh Giá và 7 giờ là thánh lễ chiều. Xin anh chị em biết 

quý cơ hội mỗi tháng một lần này mà dành chút thời gian 

viếng thăm Chúa Giê-su Thánh Thể, tâm sự với Ngài, cầu 

xin Ngài những điều cần thiết cho đời sống đạo của bản 

thân, gia đình, người quen, và giáo xứ, cũng như an ủi đền 

tạ những xúc phạm do tội lỗi nhân loại gây ra cho Ngài.  
 

CẬP NHẬT VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA 

CHA CHÁNH XỨ- Vì tình trạng ung thư của Cha 

Chánh Xứkhông còn có thể chữa trị được nữa về mặt y 

khoa, nên ngày 9 tháng Giêng, Cha Chánh Xứ đã quyết 

định dùng chương trình Hospice Care. Sự chăm sóc thể lý 

của chương trình này chính yếu nhằm giúp cho bệnh nhân 

vào tình trạng như ngài được dễ chịu, không đau hay bớt 

đau vì những hậu quả của bệnh ung thư (palliative care). 

Ngoài ra bao lâu còn có khả năng làm được, thì chương trình 

này cũng ngăn chặn hay giảm bớt sự phát tác của một số hậu 

quả khác của bệnh ung thư. Ngày 15 tháng Giêng ngài bị 

chứng động kinh khá nặng (seizure), cũng là hậu quả của tình 

trạng ung thư hiện tại. Cảm ơn Chúa một vài ngày sau đó, hậu 

quả của chứng động kinh không còn và xem ra hệ thần kinh 

dần dần hồi phục nhiều chức năng. Từ đó cho đến nay ngài ở 

trong tình trạng khá ổn định, chỉ yếu đi từ từ. Về mặt tâm trí, 

có khi ngài khá tỉnh táo, ý thức được những người đang thăm, 

thậm chí trả lời hay nói được một vài câu ngắn, nhưng cũng 

có khi như đang sống với những gì trong tiềm thức hay thuộc 

về quá khứ. Khoảng 2 giờ chiều thứ Bảy tuần rồi (25/1), Đức 

Hồng Y Donald Wuerl, Tổng Giám Mục Giáo Phận, đã ra 

thăm Cha Chánh Xứ, xức dầu và ban ơn toàn xá cho ngài. 

Đức Hồng Y cảm ơn ngài đã dâng cuộc đời phục vụ Chúa 

Giê-su và Giáo Hội và cầu xin cho Ngài luôn ở trong bình an 

của Chúa Giê-su. Đức Hồng Y cũng ngỏ lời nếu Giáo Xứ 

chúng ta cần gì liên quan đến tình trạng hiện tại của ngài, 

Tổng Giáo Phận sẵn sàng giúp đỡ. Trong lúc chúng ta vẫn 

tiếp tục cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Cha Chánh Xứ 

nếu đẹp lòng Chúa, thì trong tình trạng hiện nay, Giáo Xứ 

chúng ta cần cầu nguyện trên hết cho ngài bình an hết lòng 

đón nhận thánh ý Chúa, nếu Chúa muốn gọi ngài lìa bỏ đời 

này, thì xin cho ngài được ra đi trong ơn nghĩa Chúa. Về vấn 

đề thăm ngài, như đã loan báo trướcđây, anh chị em có thể 

vào thăm ngài mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, hoặc 

từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Vì tốt cho sức khỏe của ngài 

anh chị em cần tránh đụng chạm hay có mặt trong phòng trên 

3 người mỗi lần. Cũng như để tốt cho sự yên tĩnh nội tâm của 

ngài, anh chị em lúc vào thăm chỉ thinh lặng cầu nguyện cho 

ngài, tránh nói chuyện hỏi han, trừ khi ngài tỉnh và người có 

trách nhiệm chăm lo cho ngài cho phép nói chuyện vài câu 

với ngài. 

 

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP CHO TIẾNG GỌI 

CỦA ĐỨC HỒNG Y 2014- Nhiều anh chị em giáo dân đã 

nhận được thừ từ Đức Hồng Y Wuerl tuần này. Ngài xin anh 

chị em cam kết giúp cho chương trình quyên góp cho Tiếng 

Gọi của ĐHY năm 2014. Chương trình quyên góp này gây 

quỹ không những cho các hoạt động của Tổng Giáo Phận mà 

còn cho cả những công việc trực tiếp giúp cho các hoạt động 

của các giáo xứ. Chủ đề của chương trình Tiếng Gọi ĐHY 

năm 2014 là "Hãy Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa Trước Hết" 

(Mt. 6,33). Xin anh chị em cầu nguyện và quảng đại đóng 

góp. 

 

TÌM HIỂU ƠN GỌI CUỘC ĐỜI DÀNH CHO NAM 

(VOCATION DISCERNMENT FOR MEN)  

Cardinal Donald Wuerl invites men in their 20's-40's who are 

considering a call to the priesthood to attend a discernment 

retreat at Blessed John Paul II Seminary led by priests from 

the Archdiocese of Washington from Friday, Jan 31, to 

Sunday, Feb 2. This retreat will offer time away from their 

daily routine and provide an opportunity for prayer and 

reflection to examine God's call. It will cost them nothing 

more than their time. For registration and more information, 
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please contact Fr. Tâm Trần at (301) 622-4895 ext.3 or visit 

www.dcpriest .org, or email vocations@adw.org. 

 Dành cho nam sinh trung học (for high school boys) 
High school-aged young men in 10

th
, 11

th
, and 12

th
grades are 

invited to attend Quo Vadis Dinner to be held Friday, 

February 21, 2014 at Sacred Heart Catholic Church, Bowie, 

MD. Please contact Fr. Tâm X. Trần at (301) 622-4895 ext.3 

for registration and more information, or visit 

www.dcpriest.org, or call the Office of Priest Vocations at 

(202) 636-9020. 

 

RỬA TỘI VÀ LỚP CHUẨN BỊ RỬA TỘI TRONG THÁNH 2 -Như 

thường lệ sẽ có rửa tội cho trẻ nhỏ trong thánh lễ 11 giờ của Chúa 

Nhật thứ hai mỗi tháng, tức Chúa Nhật tới ngày 9 tháng 2. Tuy 

nhiên cha mẹ và em bé cần phải có mặt ở nhà thờ lúc 10:30 sáng để 

Thầy Phó Tế làm một số nghi thức phụ trước lễ. Cha mẹ nào muốn 

cho em bé rửa tội mà chưa hề học lớp chuẩn bị rửa tội trước đây thì 

phải đến học lớp chuẩn bị rửa tội vào Chúa Nhật này (2/2) lúc 10 

giờ sáng trong Nhà Xứ. Xin lưu ý lớp chuẩn bị rửa tội chỉ dạy hai 

tháng một lần, vào Chúa Nhật thứ nhất của mỗi tháng chẵn. 

 

CHUẨN BỊ HÔN NHÂN 

Anh chị em nào muốn làm lễ cưới tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 

cần phải gặp Cha Phó để đăng ký kết hôn, tối thiểu phải sáu 

tháng trước ngày dự dịnh làm đám cưới. Xin đừng đặt nhà 

hàng trước khi gặp các cha và các ngài thấy không có gì ngăn 

trở kết hôn theo luật Đạo. 

 

VĂN NGHỆ TẾT GIÁP NGỌ - Xin nhắc anh chị em, 

thứ Bảy tới ngày 8 tháng 2 năm 2014, Giáo Xứ sẽ tổ chức 

Văn Nghệ Tết Giáp Ngọ (có ẩm thực) ngay sau thánh lễ 

vọng Chúa Nhật. Cũng xin lưu ý để cho thong thả thời 

gian, thánh lễ Vọng Chúa Nhật thứ Bảy ngày 8 tháng 

2 sẽ vào 6 giờ tối, sớm hơn thường lệ một giờ (vẫn có 

chầu Mình Thánh Chúa và giải tội nửa tiếng trước lễ như 

thường lệ) 
 
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ KHAI GIẢNG NĂM 

SINH HOẠT 2014 

Đoàn TNTT Anrê Dũng Lạc sẽ trở lại sinh hoạt cho năm học 

2014 vào Chúa Nhật ngày 09 tháng 02 năm 2014. Kính mời 

quý phụ huynh nào có con em từ 7 tuổi trở lên, xin ghi danh 

cho các em tham gia vào Phong Trào TNTT.  Đoàn sinh hoạt 

mỗi Chúa Nhật từ 9g đến 11g sáng. Các Huynh Trưởng sẽ 

phát đơn ghi danh và đăng ký cho các em ở cuối nhà thờ từ 

nay cho đến đầu tháng Hai hoặc quý vị có thể lấy từ trang 

mạng của đoàn tại http://www.tnttadl.org. 

Ngoài ra, Đoàn cũng mời gọi quý phụ huynh và các anh chị 

nào trên 18 tuổi, có lòng yêu mến giới trẻ, tham gia vào Ban 

Trợ Tá hoặc Ban Huynh Trưởng để giúp hướng dẫn và giảng 

dạy cho các em trong các sinh hoạt của Phong Trào. 

 Mọi chi tiết xin liên lạc với Trưởng Vũ Cao Lập tại số (240) 

339-3390, tnttadl@gmail.com hoặc www.tnttadl.org.  

 

Cập Nhật về Quyên Góp Giúp Cha Bình, Dòng Phanxicô - 

Giáo Xứ cảm ơn những anh chị em nào đã đóng góp để giúp 

cho sức khỏe của cha Bình Dòng Phan-xi-cô vào cuối tuần 

21-22 tháng 12 năm 2013. Việc quyên góp này hoàn toàn phát 

xuất từ lòng tốt của Cha Chánh Xứ và nhiều anh chị em trong 

Giáo Xứ chúng ta, chứ Tỉnh Dòng Phan-xi-cô Việt Nam 

không hề xin giúp đỡ và cũng không chủ trương làm vậy. Dầu 

vậy vì Cha Bình thuộc về trách nhiệm của Tỉnh Dòng, nên với 

sự đồng ý của Cha Giám Tỉnh mới (Cha Nguyễn Duy Lam), 

số tiền quyên góp (gần $4,500.00) được gửi về cho Tỉnh 

Dòng quản lý để sử dụng giúp cho Cha Bình. 

 

Đăng Quảng Cáo 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã đăng quảng cáo ở 

bản tin của Giáo xứ năm vừa qua. Phần quảng cáo của quý vị 

năm 2013sẽ hết hạn trong tháng 1, nếu quý vị muốn tiếp tục 

đăng quảng cáo trên bản tin Nguồn Sống của Giáo xứ, xin vui 

lòng gọi điện thoại (301) 622.4895 hoặc email văn phòng 

giáo xứ tahoang36@yahoo.com để giữ chỗ.  Một lần nữa 

chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã đăng quảng cáo 

trên bản tin Nguồn Sống của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam. 

Chúng tôi cũng sẽ nhận những quảng cáo mới, nếu quý vị nào 

có cơ sở, tiệm làm ăn hoặc văn phòng dịch vụ gì muốn đăng 

quảng có xin liên lạc Văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết. 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 
 

Nghỉ Học và Chúc Mừng Năm Mới! 
Ngày 2 tháng 2 năm 2014, CT GLVN sẽ nghỉ học. Nhân dịp 

Tết Nguyên Đán, chúng tôi kính chúc quý vị phụ huynh, gia 

đình và các em học sinh một năm mới luôn vui tươi, tràn đầy 

sức sống và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. 

Các em sẽ trở lại học tuần tới 9 tháng 2 năm 2014 như thường 

lệ. 

********** 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

Quĩ  Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường: $2,750.00 
1. May Ellen Monk  $300.00 

2. Trần Thị Ngọc    $130.00 

3. Vũ Đình Tựu   $120.00 

4. Một người dâng cúng  $100.00 

5. Trần Đình Chỉnh  $100.00 

6. Một Người Dâng cúng  $2000.00 

 

Quĩ  Điều Hành:  

A-Thu Hàng Tuần:    $ 4,915.00 

-Tiền Giỏ: $1,541.00 

-Bao Thư: $2,317.00 

-Chi Phiếu: $1,057.00 

B-Các khoản thu khác:   $1,770.00 

-Bánh mì, bún riêu. Linh tinh      $500.00 

-Mẹ VN Foundation:         $500.00 

-Nhóm Trẻ tỉnh tâm:         $750.00 

-Quỹ tuyên giáo TGP:         $20.00 

Tổng cộng A+B:                   $6,265.00 

Chi trong tuần:       $15,876.96 
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Nguồn Sống                                                 Giáo  Xứ Mẹ Việt Nam                   Ngày 02 Tháng 02 Năm 2014 

 

LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 
Chúa Nhật 02/02/2014: Lễ kính Đức Mẹ dâng con vào 

         đền thánh. Mồng 3 tết cầu cho công ăn việc làm.  

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH bà cố Maria 

 LH Inhaxiô Trần Văn Thín mơí qua đời ở VN 

 LH Ông cố Giuse, lễ giỗ 2 năm 

 LH Giuse Phạm Văn Lung, Maria Bùi Thị Sầu, Maria 

Phạm Thị Vui 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 LH Giuse Đặng Sâm, Maria Bùi Thị Choắt, Anna Trần 

Thị Tâm, Maria Đỗ Thị Phú, và các LH nội ngoại  

 LH Bà cố Maria Nguyễn Thị Lộc 

 LH Anna Hoàng Thị Hưởng 

 LH Giuse Lê Đăng Doanh 

 LH Giacôbe Tống Viết Văn, lễ giỗ 

 LH Catarina Đoàn Thị Hường  

 LH Giuse Tống Viết Quang 

 LH Phaolô Tống Viết Thọ 

 LH Cha Giuse Bùi Trang Nghiêm 

 LH Ông cố Giuse, lễ giỗ 2 năm 

 LH Phêrô mới qua đời 

 LH Tôma Nguyễn Văn Ký, mới qua đời ở VN 

 LH Phêrô Nguyễn Văn Minh, mới qua đời 

 LH Maria Rosa Vũ Thị Hồng Trang 

 LH Giuse, lễ giỗ 

 LH Vincente Trần Liệt Thành 

 LH Gioanbaotixita Trần Năng Uy 

 LH Giacôbê Trần Song Tuấn 

 Cầu bình an và tạ ơn Thánh Cả Giuse 

 LH tổ tiên ông bà nội ngoại 

 LH tiên nhân, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên 

 Tạ ơn và cầu bình an 

 Cầu cho các thân nhân đã qua đời 

Thánh Lễ 11g00 sáng:   

 LH Giuse, lễ giỗ 

 LH Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thông. 

 LH bà Hỹ Ngọc Yến, mới qua đời 

 LH ông cố Giuse, lễ giỗ 2 năm 

 LH Phêrô Nguyễn Châu, và LH Annê Nguyễn Thị Hà 

 LH bà cố Maria  

 LH Maria Trần Thị Hoài, Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan 

 LH Martinô Cao Văn Lộc, Maria Nguyễn Kim Duyên 

 LH Maira Cao Thị Huyền Nga 

 LH Giuse, lễ giỗ 

 LH bà ngoại Maria, lễ giỗ 

 LH Têrêxa Maria Nguyễn Thị Ngọc Ái 

 LH Giuse Ngô Hải Tiên, Philômêna Nguyễn Thị An 

 LH Giuse Hoàng Cầu, Maria Trần Thị Nhường 

 Các LH mồ côi 

 Tạ ơn và cầu bình an 

 Cầu cho các đẳng linh hồn 

 

Thứ Hai 02/03/2014: Thánh Biasio, Ansgariô 

 LH bà cố Maria 

 LH Giuse Phạm Văn Lung, Maria Bùi Thị Sầu, Maria 

Phạm Thị Vui 

 LH Trần Văn Chắc 

 LH Giuse và Maria 

 LH Đaminh và Maria 

 LH Gioanbaotixita, Rosa, và các LH 

 

Thứ Ba 02/04/2014: 

 LH Bà cố Maria  

 LH Giuse Phạm Văn Lung, Maria Bùi Thị Sầu, Maria 

Phạm Thị Vui 

 LH Giuse và Maria 

 LH Maria Vũ Thị Hồng Loan 

 LH Giuse Nguyễn Văn Luận 

 Các LH thân nhân 

 

Thứ Tư  02/05/2014: Thánh Agata 

 LH Bà cố Maria  

 LH Phanxicô 

 LH Gioanbaotixita, Rosa và các LH 

 LH Maria Nguyễn Thị Thu Vân 

 

Thứ Năm 02/06/2014: Thánh Phaolô Miki 

 LH Bà cố Maria  

 LH Phêrô Nguyễn Văn Thăng 

 Các LH nội ngoại 

 

Thứ Sáu 02/07/2014: Đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa 

 LH Bà cố Maria 

 LH Đaminh và Maria 

 LH Gioanbaotixita, Rosa, và các LH 

 LH Giuse Nguyễn Văn Mai 

 

Thứ Bảy 02/08/2014: Thánh Giêrônimô Êmillianô, 

                                 Josephine Bakhita 

 LH bà cố Maria  

 LH ông cố Giuse, lễ giỗ 2 năm 

 LH Đaminh và Maria 

 LH Gioanbaotixita, Rosa, và các LH 

 Các LH mồ côi 

 Các LH thai nhi 

 Các LH Thân nhân G/Đ chị Phượng 
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